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O Governo Municipal de Maracanaú entregou os 

últimos 330 certificados de 2014 aos participantes do 
Programa de Inclusão Sociodigital SeLiga, que 
participaram das qualificações ao longo do ano. Os 
eventos acontecem em seis diferentes telecentros: 
10/12 - Escola Ana Beatriz Macedo Tavares Marques 
no Alto da Mangueira; 12/12 – Instituto Idear; 15/12 – 
Telecentro da Juventude; 16/12 – Centro de 
Convivência do Timbó; 17/12 – Cras Pajuçara; 18/12 
– Cras Acaracuzinho. 

Tradição - Desde 2007, quando foi criado, o SeLiga 
certificou mais de 20 mil alunos em diversos cursos e 
oficinas. O Programa é promovido pela Secretaria de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação 
Tecnológica de Maracanaú e executado pelo 
Instituto  Idear.

Produtos e Serviços – O programa SeLiga conta 

com 31 telecentros em Maracanaú e várias 
qualificações como Informática para Iniciantes, 
Informática Aplicada ao Dia-a-dia e Práticas de 
Escritório. Além dessas, o SeLiga tem curso 
Preparatório para o Enem, oficinas, cursos online, 
acesso orientado à internet, palestras e apoio aos 
projetos comunitários. Há ainda cursos de idiomas e 
empreendedorismo para crianças.  

 SeLiga entrega 330 certificados 
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Parceiros

Para participar

Os interessados em participar devem procurar o 
telecentro mais próximo para efetuar a inscrição. 
É necessário levar RG, CPF e Comprovante de 

Endereço para mostrar que reside em 
Maracanaú. Mais informações sobre os cursos 

do SeLiga e os locais dos telecentros podem ser 
obtidas pelo telefone (85) 3521.5110 ou pelo site 



Os empreendedores do Programa Artesanato de 
Maracanaú marcaram presença na XIX Semana 
Universitária da Universidade Estadual do Ceará - 
Uece, que terminou no dia 28 de novembro, no 
Campus do Itaperi. Os artesãos também 
expuseram seus produtos na Semana do 
Aniversário de nove anos do Centro Cultural 
Dorian Sampaio, e em várias edições da Feira do 
Artesanato de Maracanaú, que acontece ao lado 
do Habib’s, no Feira Center Shopping, na Avenida 
I, do bairro Jereissati I. A Feira funciona das 17h às 
21h30min, nos dias de sexta-feira, e, no sábado, 

também das 17h às 21h30min.

E m  t o d o s  o s  e v e n t o s ,  o  a r t e s a n a t o 
maracanauense foi comercializado na forma de 
diversos produtos, como biscuit, renda, material 
reciclado, pano, arame, cerâmica, entre várias 
outras tipologias. O Artesanato de Maracanaú é 
um programa da Secretaria de Trabalho, Emprego 
e Empreendedorismo do Município – Setee e com 
apoio à comercialização promovido pelo Instituto 
para o Desenvolvimento Tecnológico e Social – 
Idear.

Artesanato de Maracanaú 
participa de três eventos

Os Centros de Atendimento ao Trabalhador e 

Empreendedor – Cates, da Secretaria do Trabalho 
e Empreendedorismo – Sete e gerenciados pelo 
Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e 
Social - Idear, abriram 17 vagas para estagiários 
de nível superior para o cargo de Agente de 
Trabalho.  O valor da remuneração é de R$ 416,24 
e as atividades começam em janeiro de 2015. A 
seleção terminou no dia 5 de dezembro. 

Atribuições – Os agentes de trabalho atuam no 
atendimento ao público nos Cates, ministram 
oficinas e orientam qualificações online. Também 
faci l i tam at iv idades de desenvolvimento 
profissional e orientam e formalizam o Micro 
Empreendedor Individual – MEI. 

Cates abriram 17 vagas para estagiários 
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